SHOWA NSK26

VOOR HANDSCHOENEN DIE BEDOELD ZIJN OM IN CONTACT TE
KOMEN MET LEVENSMIDDELEN
VERKLAART DAT DE PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN ZOALS HIERONDER
BESCHREVEN

SIMULATIEVLOEISTOFFEN

SHOWA NSK26

VOEDSELSOORTEN

A – C, D1, D2 van Richtlijn nr.
10,2011 voor materialen en
producten in kunststof in
contact met voedsel

Alle droge, waterige en vette
levensmiddelen

TESTOMSTANDIGHEDEN
2 uur bij 70 °C, herhaald
gebruik

CONFORMITEITSBESCHRIJVING
is conform de richtlijnen:
Verordening (EG) nr. 1935/2004: Materialen en artikels bedoeld om in contact te komen met voedsel.
Verordening (EC) nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en
voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, inclusief de
amendementen 1282/2011 en 1183/2012
Frankrijk – Arrêté du 9/11/1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées,
produits et boissons alimentaires
Duitsland – BfR Recommendation XXI – Commodities based on natural and synthetic rubber
Nederland – Chapter III of the Dutch packaging and food utensils regtulations (RVG) for rubber products in
contact with food (Staatscourant No.8531of the 27/03/2014)
Italië – Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale. G.U. n. 104 des 20 aprile 1973 as amended
Spanje – Royal Decree 847/2011
Wanneer gebruikt zoals bedoeld, zullen de algemene migratie en specifieke migratie van stoffen
onderworpen aan beperkingen de wettelijke limieten niet overschrijden (berekend als 6 dm² handschoen
per 1 kg levensmiddelen).
Deze conformiteitsverklaring is gebaseerd op informatie ontvangen van materiaalfabrikanten,
migratietests uitgevoerd conform Richtlijn 82/711/EEG, 85/572/EEG en Verordening 10/2011 en
kwaliteitscontrolesystemen bij SHOWA. Ondersteunende documenten zijn beschikbaar en kunnen op
aanvraag aan de erkende instanties worden bezorgd.
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